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RozpoËet obce na rok 2010 schv·len
Na posledním loòském jednání zastupitelstva byl schválen rozpoèet
obce na následující rok. Na celkové
hospodaøení obce v konèícím roce
a na výhled pro rok 2010 jsme se zeptali starosty obce Mgr. Pavla Buzka.
Dobrý den pane starosto. Mùžete, prosím,
ètenáøùm Dolnolutyòských novin pøiblížit,
jak obec v loòském roce hospodaøila?
"Jsem pøesvìdèený, že dobøe. V dobì, kdy
vzniká tento rozhovor, neznáme ještì pøesná
èísla za rok 2009, pøesto víme, že obec skonèí
letošní hospodaøení s pøebytkem. Za velmi
dùležité považuji to, že i v dobì celosvìtové
hospodáøské krize má obec dostatek finanèních
prostøedkù na bìžný chod obce a spolufinancování projektù z evropských fondù, není zadlužena tak, jako mnoho mìst a obcí u nás. poloviny roku zaèaly prudce klesat pøíjmy
O zadlužení Èeské republiky radìji nehovoøím, v kapitolách daò z pøíjmu z fyzických
vždyt´ ještì pøed nìjakými 15 roky jsme ned- a právnických osob a v nìkterých mìsících se
lužili nic, a nyní má stát obrovské dluhy, které pøíliv zastavil úplnì. Naštìstí rozpoèet obce byl
vedením obce ve spolupráci s finanèním
budou splácet naše dìti."
Projevila se nìjak ekonomická krize na výborem dobøe nastaven, a tak jsme nemuseli
provádìt žádné škrty
hospodaøení obce?
Novoroèní pøání
ve výdajích."
"Urèitì, ještì pøed rokem
Vážení spoluobèané, èas plyne jako voda,
Jak osobnì vidíte
skoro nic nenasvìdèovanestaèili jsme se ani ohlédnout a je tu opìt
letošní rok?
lo nìjaké krizi. Tu
nový rok. Na prahu roku 2010 bych Vám rád
"Všechno zlé je
finanèní jsme pøeèkali
popøál hodnì štìstí, zdraví, lásky, osobních i
k nìèemu dobré,
docela dobøe, øekl bych pracovních úspìchù.
možná je lepší malá
bez ztráty desítky (pozn. Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
facka než poøádný
red.: Soutìž "Deset
stupòù ke zlaté" byla vysílána v Èeskosloven- výprask. Osobnì jsem optimista, i když dùsledské televizi v 80. letech minulého století), pak ky krize na nás v roce 2010 dolehnou ještì více
ale zaèala na nás doléhat krize hospodáøská, než v roce pøedcházejícím. Jsme na to
jejíž dùsledky jsme pocítili a ještì pocítíme. Od pøipraveni, novì schválený rozpoèet je realiLetos poprvé vìtšina z vás již má na stole první obecní kalendáø. V dobì
vzniku jsme ani netušili, jak složité a èasovì nároèné jsou takový tisk
a distribuce. Pokud jste kalendáø neobdrželi, tøeba z dùvodu malé poštovní
schránky, mùžete si jej vyzvednout na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni u p.Twyrdé. Na jedno èíslo popisné je
poèítáno s jedním kalendáøem. V pøípadì, že budete mít
zájem o další výtisk, je možné si kalendáø zakoupit za cenu 50 korun, a to
až do vyprodání zásob.
Jak to bývá, drobné chybièky se vloudí, a tak bychom na nì rádi upozornili a tímto se omluvili.
Místní sdružení PZKO v Dolní Lutyni bude poøádat ples 30. ledna, tele-

stický a s urèitou rezervou pro pøípadné horší
èasy. Máme podány 4 velké projekty
a doufáme, že alespoò nìkteré budou
schválené. Na jejich spolufinancování by se
podílela EU 50 až 92,5 procenta a s dalšími
projekty finišujeme, tak abychom do roku
2013, kdy evropské finance pomalu, ale jistì
pøestanou téct, jsme je pro naši obec využili co
nejvíce."
Takže, jak vypadá nový rozpoèet?
"Daòové a nedaòové pøíjmy jsou plánovány ve
výši 39,12 milionu korun a po zapoètení zùstatku
budou plánované pøíjmy èinit 44,12 milionu
korun. Na stranì výdajù, které jsou plánovány ve
stejné výši jako pøíjmy, tvoøí nejvìtší podíl kapitoly uvedené v grafu, který stejnì jako kompletní
schválený rozpoèet naleznete na internetových
stránkách obce www.dolnilutyne.org."
(red)

fonní èíslo do ordinace MUDr. Pípové se liší v posledním trojèíslí, to
správné je 596 544 401, termín jednodenních pololetních se pøesunul
z pondìlí 1. února na pátek 29. ledna a provozní doba naší lékárny se
nápadnì podobá ordinaèním hodinám MUDr.
Hasprunové. Správná provozní doba Lékárny
U sv. Barbory je tato: otevøeno je každý den
od 7.30 hodin, v pondìlí a ve støedu do 16, v úterý do 17, ve ètvrtek krátce
do 13 a v pátek do 15 hodin.
Mockrát dìkujeme všem sponzorùm uvedeným v kalendáøi, kteøí
umožnili svými pøíspìvky výrobu a tisk kalendáøe. Rádi pøivítáme jakékoliv podnìty a dobré nápady na zlepšení pro pøíští rok.
(red)

ObecnÌ kalend·¯
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Miko≥aja bogatego, úniega bielutkiego
Ostatni¹ imprez¹ dolnolutyñskiego
Ko³a w roku 2009 by³o zebranie
sprawozdawcze po³¹czone z wigilijk¹, na które przybyli goœcie wicestarosta gminy Jan Fismol,
radny Jan Czapek, ks. proboszcz
Marian Pospìcha, prezes MK PZKO
Wierzniowice Józef Tobo³a, prezes
MK PZKO Rychwa³d W³adys³aw
Rusek, redaktor radia ostrawskiego
Halina Drabek oraz przedstawiciele
s¹siednich kó³ i sympatycy.
Z programem kulturalnym wyst¹pi³o rodzeñstwo Dorotka i Henio Czapkowie.
Ko³o ma 85 cz³onków, najaktywniejszymi
zespo³ami s¹ chór mieszany "Lutnia" oraz
zespó³ kobiet. Chórzyœci zaliczyli 15 wystêpów. Do najwa¿niejszych nale¿¹ koncert
noworoczny, koncert pieœni religijnych z okazji
250. rocznicy poœwiêcenia koœcio³a, chór wystêpowa³ na festynach s¹siednich kó³, zlocie
chórów w Olzie i mszy prymicyjnej Radka
Skupnika.
"Lutnia" zrzesza 24 œpiewaków z Lutyni,
Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej a przeciêtna wieku wynosi 61 lat. Chórzyœci wspó³pracu-

j¹ z chórem mieszanym "S³owik nad Olz¹" z
Olzy, zespo³em œpiewaczym "Kalina" z £azisk.
Zespó³ kobiet przygotowa³ dwie prelekcje,
kurs gotowania i pieczenia ciastek, pomaga³
zorganizowaæ wszystkie imprezy od strony
kulinarnej. M³odzie¿ nie spotyka siê regularnie,
jednak w pracy Ko³a udziela siê aktywnie.
Do tradycyjnych imprez nale¿¹ bale, festyny,
obchody Dnia Matek, apele przy tablicy ofiar,
sma¿enie jajecznicy i placków, wycieczki i
wigilijki.
Dolnolutyñskie MK PZKO wspó³pracuje z
s¹siednimi ko³ami w Rychwa³dzie i we
Wierzniowicach. Razem organizuj¹ wspólne

Mal˝ z·zrak o V·nocÌch

Chtìla bych se podìlit s vámi o zážitek
z loòských Vánoc. V prosincovém èísle Dolnolutyòských novin jsem si pøeèetla pozvání
otce Mariana na vánoèní bohoslužby. V první
øadì to byla zvìdavost, se kterou jsem vstupovala do chrámu Božího v Dolní Lutyni. Musím
pøiznat, že vánoèní výzdoba v pøední èásti chrámu mi úplnì vyrazila dech, zùstala jsem skoro
s otevøenou pusou. Nad oltáøem byl v životní
velikosti pojat výjev narození Pánì ve chlévì.
Vpravo se tyèila jedle vysoká až do kopule
chrámu. Oltáø byl lemován girlandou s èervenými rùžemi a bílými chryzantémami. Celou mši
jsem pøemýšlela: "Jak to udìlali?" Výzdoba byla
provedena s velkým vkusem a nadsázkou.
Vánoèní atmosféru doladil zpìv plného kostela.

Slova, která pøednášel otec Marian, byla láskyplná, promlouvající do srdce všech pøítomných.
Zaznìla témata víc než žhavá pro dnešní dobu:
vztah dìtí k rodièùm, rozklad rodiny, probral
i sousedské vztahy. Jeho slova oslovila každého
vìøícího i nevìøícího. Po mši nám bylo tak nìjak
lépe u srdíèka. Loòské vánoèní svátky mì
naplnily štìstím a pøesvìdèily, že i v zapadlé
vísce lze prožít nevšední svátky, když máme
dobrého pastýøe v podobì otce Mariana, který
nám všem ukázal, že je to èlovìk plný energie,
nevšedních nápadù, neskuteènì zapálený pro
dobrou vìc a má velké charisma.
Vìøte, nevìøte, ten zázrak se konal v našem
kostele pøeplnìném až k prasknutí.
Alena Šimèíková

imprezy, wspieraj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ ku
obopólnej korzyœci.
Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê wspólna
wigilijka. Atmosfera sta³a siê
nieprawdopodobnie radosna, ¿yczliwa i rodzinna.
Potwierdza³y to uœmiechniête twarze naszych
cz³onków i goœci. Taki nastrój wprowadzi³y
piêkne kolêdy i wiersze zespo³u œpiewaczego
Rychwa³dzianie. Ponad 60 uczestników zebrania z³o¿y³o sobie ¿yczenia œwi¹teczne ³ami¹c
siê op³atkiem, odœpiewano wspólnie kilka
kolêd. By³a smaczna kolacja i wypieki
œwi¹teczne.
Maria Sztwiertnia

Naöly mÌstnÌ oslavy
silvestra novou tradici?
Ulice K Vodojemu na Zbytkách je po celý
rok stejná jako každá jiná. K její promìnì
dochází tìsnì po silvestrovské pùlnoci.
V tuto dobu, nìkolik okamžikù po pøíchodu Nového roku se pod svìtlem jedné
z lamp veøejného osvìtlení zaèínají shromažïovat obèané. Ne jednotlivci, ale celé
rodiny, které èas do pùlnoci strávily doma
a èekaly, aby mohly vyrazit na spoleèný
novoroèní pøípitek a vzájemné gratulace.
Tato situace se opakovala o tomto silvestru již po osmé. Drobný déšt´ zpoèátku
nedával nadìji, že spoleènost oslavencù
bude velká. Opak byl pravdou. Déšt´nedéšt´, mlha-nemlha, skoro padesát lidí
si vzájemnì blahopøálo, odpalovalo
rachejtle a pronášelo vzájemné pøípitky.
Pøítomné dìti, z nichž nejmladšímu bylo
necelých osm mìsícù, zajímaly hlavnì
ohòostroje. Po více než hodinì
spoleèných oslav pøíchodu nového roku
se spoleènost pomalu rozcházela do svých
vyhøátých domovù. Je pøíjemné zjišt´ovat, že pøibývá tìch, kteøí bìhem tìchto silvestrovských oslav nazývají ulici
K Vodojemu "Zbyteckou Stodolní". (red)
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Kdy zah·jÌ provoz nov· knihovna?
Pro odpovìï na tuto otázku jsem zašel za vedoucí
Osvìtové besedy Pavlou Petrovou. Otázek pak bylo
nìkolik.
V èem mohou obèané spatøovat pøínos nové knihovny?
"Pøínosù je celá øada. Tak napøíklad: knihovna kulturního domu
je v centru obce a nabízí vìtší možnost parkování než u dosavadní knihovny. Velkou výhodou je také dostupnost pro imobilní
obèany: pøístupovou cestou za lékárnou se tak mohou dopravit až
do knihovny. Podstatnì se zmìnil také interiér knihovny.
Dostateèné prostory umožnily vznik èítárny, ve které je možno
konat besedy a další knihovnické akce pro dospìlé, dìti i mládež.
Èítárna je vybavena promítacím plátnem s možností využití
audiovizuální techniky. Veøejnosti budou k dispozici i dva poèítaèe a kopírka. Koncepèní uspoøádání knihovny je na požadované
úrovni."
Zmìní se systém výpùjèky a výpùjèní doba?
"Ne, nezmìní. Barevné rozlišení regálù s knihami umožní
ètenáøùm rychlou orientaci mezi jednotlivými typy literatury.
Nezmìní se ani výpùjèní doba, vèetnì možnosti pùjèovat si knihy
ve Vìøòovicích."
Kolika knihami knihovna disponuje?
"K dispozici mají ètenáøi asi 20 tisíc knih. Roènì nakupujeme asi
300 - 350 nových knih. Permanentnì dochází k obmìnì knižního
fondu. Opotøebované knihy, knihy nahrazované novým vydáním
nebo obsahovì zastaralé jsou tøídìny a ukládány do depozitáøe
nebo vìnovány na charitativní úèely. V archívu jsou rovnìž
uloženy i knihy málo pùjèované nebo knihy se specializovaným
obsahem apod. Na vyžádání jsou samozøejmì i tyto k dispozici
ètenáøùm."
Kdy zaène nová knihovna sloužit veøejnosti?
"Stìhování knihovny mùžeme rozdìlit na tøi èásti. Pøípravu knih
k transportu, vlastní pøevoz do nových prostor a systémové zaøazování na nová místa. Pøíprava knih k pøevozu pøedstavuje
peèlivé uložení knih do "balíku" podle obsahu, abecedy a dalších

kritérií. Pøíprava se provádí pod dohledem zkušených pracovníkù. Chaos na zaèátku by zákonitì vyvolal zmatky pøi novém
ukládání knih. Rovnìž zaøazování a tøídìní knih na nová místa je
velmi peèlivá èinnost. Už tato skuteènost ukazuje, že "stìhování"
knihovny je èasovì nároèné. Pøedpokládáme, že se nám podaøí
knihovnu pøestìhovat v prùbìhu prvního ètvrtletí. Samotné
pøípravy už byly zahájeny v listopadu loòského roku."
Chtìla byste na závìr ètenáøùm Dolnolutyòských novin nìco
sdìlit?
"Ano. At´ ve zdraví a pohodì v co nejvìtší míøe navštìvují naši
knihovnu a ta at´ jim pøináší nejen radost z nových knih, ale i
z nového prostøedí a nových aktivit."
Dìkuji za rozhovor.
Bc. Jan Fismol

Z·pis dÏtÌ do prvnÌho roËnÌku na konci ledna
Zápis Základní školy Aloise Jiráska
se koná ve støedu 27. ledna 2010 od
12.30 do 16 hodin na malé škole.
Rodièe s sebou pøinesou svùj obèanský prùkaz
a rodný list dítìte. Žádost o pøijetí dítìte najdete na

stránkách školy na úøední desce, popø. dostanete
ve škole. Více na www.zsdl.cz.
Gymnázium Františka Živného v Bohumínì,
sídlící na adrese ul. Jana Palacha 794, poøádá
v sobotu 16. ledna od 9 do 12 hodin Den
otevøených dveøí pro žáky 5. a 9. tøíd ZŠ, jejich

rodièe a širokou veøejnost. Zpøístupnìny budou
veškeré prostory školy, novì vybudované odborné
uèebny, laboratoøe, posilovny, multimediální pøednáškový sál, tìlocvièna apod.
Zájemcùm o studium budou zodpovìzeny pøípadné dotazy.
(red)
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VzpomÌnka na 17. listopad
Pondìlí 16. listopadu prožili žáci
5. - 9. tøíd ZŠ Aloise Jiráska ponìkud
neobvykle. Øekla bych vzpomínkovì.
Vzpomínka patøila nadcházejícímu svátku,
17. listopadu, kdy si žáci pøipomnìli jednak rok
1939, uzavøení vysokých škol, jednak rok 1989,
tedy sametovou revoluci.
Jednu vyuèovací hodinu strávili žáci ve tøídách
se svými tøídními uèiteli, kteøí pøijatelnou formou, zvláštì tìm mladším, osvìtlili tento výz-

namný mezník v dìjinách našeho národa.
Posléze
jsme
se
shromáždili na dolním
respiriu. Secesnì, jako za
"starých èasù", zaznìla
Píseò práce.
Dva
žáci
v
èele
shromáždìní v tehdejších
pionýrských stejnokrojích s rudými šátky
navodili
atmosféru
komunistické éry.
Zhodnocení listopadových událostí 1989 si
skvìle pøipravili naši
devát´áci.
Prezentovali projekty, jež
si pøipravili. Jejich vystoupení bylo doplnìno
dokumentárním filmem,
mohli jsme nahlédnout
do zákulisí dìní pøed 20
léty.
Na závìr shromáždìní
zaznìly dvì písnì.
Hutkova Námìšt´ a píseò z repertoáru Marty
Kubišové, která ve své Modlitbì cituje
myšlenku Jana Ámose Komenského: "Teï

V listopadu probìhl již pátý roèník národního projektu Pøíbìhy
bezpráví - mìsíc filmù na školách. Naše škola se letos k tomuto
projektu pøihlásila. Žáci
deváté tøídy si pøedem
pøipravili ve skupinkách
vlastní prezentace historických událostí našich novodobých dìjin
a pøed svými spolužáky je prezentovali. Poté žáci zhlédli dokumentární film pøibližující moderní èeskoslovenské dìjiny Hitler,
Stalin a já. Pro tento roèník i z dùvodu nárùstu populistických a

když tvá ztracená vláda vìcí tvých zpìt se
k tobì navrátí, lidé, navrátí."
Mgr. Vìra Figurová, ZŠ A. Jiráska

neonacistických aktivit, ke kterému v poslední dobì dochází,
zvolili tvùrci tohoto celonárodního projektu téma holokaustu.
Po zhlédnutí filmu jsme ve
škole pøivítali vzácnou
návštìvu, pana ing. Františka Gila, který jako pamìtník prožil tøi roky v koncentraèních
táborech a žákùm velmi poutavì vyprávìl své zážitky a názory.
Den jsme zakonèili ukázkou vojenské techniky branného oddílu
Palcát z Bohumína.
Mgr. Šárka Vykydalová

P¯ÌbÏhy bezpr·vÌ na Zä Aloise Jir·ska

Mal· ökola, ale ˙spÏön·

Mùže se naše vesnická škola rovnat nìkterým
kupøíkladu ostravským kolosùm? Rozhodnì!
Dokonce jim obèas dá i na frak! V listopadu se již
tradiènì konala v Ostravské zoologické zahradì
Soutìž mladých zoologù. Základního kola na
téma Ryby ÈR se zúèastnilo celkem 478 družstev
ve dvou kategoriích. Do finále postoupilo vždy
10 nejlepších z každé kategorie. Z naší ZŠ
A. Jiráska postoupilo do první desítky družstvo,
ve kterém soutìžili: kapitánka Natálie Plevová
(7.A), Nikol Beèková (6.B), Natálie Pokludová
(6.B), Tereza Slaná (6.B) a Jiøí Judas (6.A).
V sobotu 28. listopadu se konalo finále, ve kterém
se tito borci umístili na nádherném 4. místì.
Gratulujeme a v dalších soutìžích pøejeme pevné
nervy a hodnì úspìchù!
Mgr. L. Trembošová, uèitelka pøírodopisu
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OheÚ v Mate¯skÈ ökolce na Zbytk·ch
Aneb ohýnkem to zaèalo a ohýnkem to konèí. Plameny èi plamínky v jakékoli podobì provázely každou mimoøádnou akci poøádanou ve spolupráci MŠ, ZŠ a SRPŠ na Zbytkách.
Poprvé nám sirky posloužily v pátek 25. záøí, kdy
jsme pozvali rodièe dìtí školky na již osvìdèené
Rozlouèení s létem.
Nìkteré z nich pøilákala
možnost pøipomenout
svým "Jeníèkùm a Maøenkám" již témìø
zapomenuté tradice podzimu - opékání párkù
nebo jablíèek a peèení
brambor v popelu, jiné
zase zlákala chu• na
svaøené víno.
Mnohem opatrnìjší jsme
museli být pøi zapalování svíèek v lampiónech. Pøi této pøíležitosti se v podveèer
6. listopadu sešlo nìkolik desítek dospìlých
i dìtí z MŠ i ZŠ. Mnozí
z vás tak mohli spatøit
nemálo barevných svìtýlek bloudících ulicemi.
Za stateènì absolvovanou pomìrnì dlouhou trasu
dostalo každé dítì sladkou odmìnu.
Sladkým dnem bylo také pondìlí 16. listopadu,
kdy malé kuchtièky a kuchtíci napekli ve školce

hromadu voòavých medových perníèkù. Se
zdobením cukrovou polevou pøispìchaly na

pomoc o dva týdny pozdìji i nìkteré maminky
a babièky. Spoleènì pak bìhem odpoledne vykouzlili nezvyklé ozdoby èi adventní vìnec.
Nevyslovené tajné pøání a sfouknutý plamínek na
perníkovém svícnu bude rozhodnì fungovat.

Nejobávanìjším ohnìm byl bezesporu ten pekelný, který sálal 7. prosince z èerta. Už se pomalu
olizoval, pøebíral øetìzy
a chystal pytel, když
vèas zasáhli dobrácký
a vždy spravedlivý Mikuláš a andìl - strážce
všech hodných dìtí. Ty
je nadšenì pøivítaly za
doprovodu svých uèitelek spoustou písnièek
a básnièek. Každý pak
u staøièkého Mikuláše
nebojácnì vymìnil tu
svou øíkanku za balíèek
dobrot.
A kterým ohýnkem
konèil letošní kalendáøní rok? Pøece tím
nejhøejivìjším a nejjasnìjším. Kdo by neznal
št´astnì záøící plamínek
v oèích našich nejdražších, když spatøí kouzelný
vánoèní stromeèek se všemi dárky a dáreèky?
A že jich ve školce 16. prosince bylo…
Za SRPŠ pøi MŠ Zbytky
L. Trembošová

Hejtman ocenil pr·ci Mate¯skÈho centra Beruöka
Dne 13. listopadu se konalo v Ostravì celorepublikové setkání Sítì
mateøských center, které zahájil
hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslav Palas.

Všem zástupcùm tìchto
center vyjádøil podìkování za jejich záslužnou práci a také pøiznal,
že do doby, než pøijal
záštitu nad touto konferencí, netušil, jakou šíøí èinností se mateøská centra zabývají.
“Za práci v našem centru "Beruška" jsme získali certifikát "Spoleènost pøátelská rodinì", èehož si velmi ceníme a zároveò nás to zavazuje k další práci
v centru,” øekla Michaela Wotke za MC Beruška.

V prosinci pøišel za dìtmi do Berušky také Mikuláš s andìlem a mìl pro dìti
nachystané balíèky. Menší dìti se sice trochu bály a držely se maminek
a tatínkù, ale ty vìtší už byly odvážnìjší a Mikuláši zazpívaly nebo pøednesly
krátké básnièky. Další prosincovou akcí bylo spoleèné zdobení vánoèního
stromeèku a výroba vánoèních pøáníèek.
“Loòský rok jsme pak zakonèili akcí "Vánoèní pøesezení u stromeèku", kdy
byla pro dìti pøipravena pohádka a také spousta dáreèkù, se kterými si mohou
dìti v centru hrát a které byly darovány našimi pøáteli a sponzory,” dodala.
Michaela a služební maminky Zuzana a Tamara,
které pomáhají s provozem centra

V·noËnÌ v˝stavka se velmi vyda¯ila

Jako každoroènì kroužek dìtí
Šikulky ve spolupráci s Kulturním
domem v Dolní Lutyni poøádal
"Vánoèní výstavku".
I letos byla spojená se soutìží "O nejhezèí
vánoèní pøání", které se zúèastnilo 136 dìtí z
vìtšiny lutyòských škol a školek. Všichni úèastníci byli odmìnìni. Na prvních místech se umístily
dìti ze ZŠ Vìøòovice, ZŠ s polským
vyuè.jazykem a 6.B ZŠ A. Jiráska.
Na výstavce jsme mìli možnost zhlédnout také
pøekrásnì nazdobené medové peèivo. Obdiv
sklízely perníèky paní Zlatky Šeligové, svícny
paní Lenky Trembošové, chaloupky paní Radky

Tanistrové i betlém paní Antonie Horké. Všichni
návštìvníci se u tohoto tradièního vánoèního
peèiva zastavovali a pìli chválu. Je dobøe, že rèení
"zlaté èeské ruèièky" stále platí.
Tøešnièkou na dortu byl slavnostnì prostøený stùl
z dob našich babièek. Dìti i dospìlí si mohli
prohlédnout, a kdo mìl zájem i poslechnout, jak
se slavily vánoce v døívìjších dobách. Nìkteré
zvyky se v mnohých rodinách dodržují dodnes.
Rozkrajování jablíèek, louskání oøechù èi
pouštìní lodièek ze skoøápek znal témeø každý.
Mnoho tradic se týkalo budoucího roku. Proto i
pøíprava jednotlivých pokrmù na štìdoveèerní
stùl mìla svùj význam. Celý den se držel pùst a
veèeøe mohla zaèít až s pøíchodem první hvìzdy

na obloze. Za pøiblížení tìchto tradic patøí dík
zejména paní Lianì Woskové, paní Jindøišce
Damkové, paní Evì Chobotové a paní Erice
Pøibylové.
Nezbytnou souèástí vánoèní výstavy bývají
betlémy. Tentokrát to byly typicky èeské betlémy
pana Josefa Grobelného. Vystavovali jsme také
repliku prvního betlému na svìtì, který je na
snìhu. Jako každoroènì prozáøil celou výstavu
živý stromeèek od pana Jana Vrbického.
Chtìla bych podìkovat všem, kdo se na poøádání
výstavy podíleli i všem návštìvníkùm, kteøí výstavku zhlédli. Všem pøeji mnoho štìstí a zdraví
do Nového roku 2010 a tìším se na další výstavu.
Terezie Kantorová
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Leasing - splnÏn˝ sen, nebo noËnÌ m˘ra?
Pan Zdenìk pøišel do Obèanské poradny Karviná, støediska Slezské
diakonie øešit situaci, kdy mu hrozila exekuce. Pøed tøemi lety si totiž
poøídil nové auto na leasing a splnil si tak svùj dávný sen. Leasing
zpoèátku øádnì splácel.
Bohužel pøed pár mìsíci pøišel o zamìstnání, výraznì se snížily jeho
pøíjmy a on nebyl schopen dále hradit nastavené vysoké èástky. V tuto
chvíli se Zdenìk dopustil zásadního pochybení - nesnažil se firmu kontaktovat a domluvit se na nižších splátkách, pøípadnì nezauvažoval o
prodeji auta. Vìøil totiž, že si zanedlouho novou práci najde a dlužnou
èástku brzy uhradí. Tím víc ho proto pøekvapilo, když mu byl doruèen
návrh na vydání platebního rozkazu. Využil sice možnosti podat
odvolání, pøesto byl vydán rozsudek. Proti tomu se rovnìž odvolal. Od
soudu však nedostal žádnou odpovìï. Místo toho obdržel usnesení
okresního soudu o naøízení exekuce prodejem movitého majetku.
Pan Zdenìk by chtìl vìdìt, jak mohla být naøízena exekuce bez rozhodnutí soudu druhého stupnì. Také by ho zajímalo, zda mùže exekutor
obstavit majetek jeho matce, u níž má hlášené trvalé bydlištì, ale nebydlí tam. V neposlední øadì se pak informoval, jaké vìci mùže exekutor
v bytì zabavit a co již výkon exekuce nepøipouští.
Poradkynì poskytla uživateli informace ze Zákona è. 99/1963 Sb.,
obèanského soudního øádu.
Dle § 267, odst. 1 "právo k majetku, které nepøipouští výkon rozhodnutí,
lze uplatnit vùèi oprávnìnému návrhem na vylouèení vìci z výkonu
rozhodnutí."
§ 321 a 322 pak øíkají, že "výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy
vìci, jejichž prodej je podle zvláštních pøedpisù zakázán, nebo které
výkonu rozhodnutí nepodléhají. Z vìcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemùže týkat výkon rozhodnutí tìch, které povinný nezbytnì
potøebuje k uspokojování hmotných potøeb svých a své rodiny nebo k
plnìní svých pracovních úkolù, jakož i jiných vìcí, jejichž prodej by byl
v rozporu s morálními pravidly." Jedná se tedy zejména o bìžné odìvy,
obvyklá vybavení domácností, snubní prsteny, zdravotnické potøeby
a jiné vìci, které povinný potøebuje vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu, pøípadnì hotové peníze do èástky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce.
V pøípadì nedoruèeného rozsudku èi neprovedeného odvolacího øízení je
možné obrátit se na soud, který ve vìci rozhodoval, a dle èísla jednacího
se informovat, zda bylo rozhodnutí vydáno, pøípadnì zda probìhnul
úkon, jímž mohlo být øízení zastaveno.
Pokud by k exekuci došlo, mìl by se pan Zdenìk pokusit exekutorovi

vysvìtlit, že v bytì matky nìkolik let nežije a nemá tam své vìci. Jestliže
by na toto exekutor neslyšel a matèiny vìci do soupisu oznaèil nebo
dokonce odnesl, je pak na ní, aby podala k soudu žalobu na vylouèení
vìcí z výkonu rozhodnutí. K této žalobì je však nutné doložit dùkazy,
napø. stvrzenky o koupi, fotografie, svìdecké výpovìdi, že majetek je
její.
Zejména by však pan Zdenìk mìl exekutora kontaktovat a snažit se s ním
dohodnout na sestavení splátkového kalendáøe, v nìmž by se zavázal
splácet nejvyšší možnou èástku vzhledem ke své souèasné finanèní
situaci. Zároveò by zde byl uveden také pøíslib, že v pøípadì zlepšení
pomìrù by hradil obnos vyšší. Poradkynì uživateli doporuèila, aby první
splátku dle svých možností zaslal spoleènì s dopisem exekutorovi již
teï.
Pan Zdenìk odcházel s poradny se slovy, že pasivity už bylo dost, nyní
zaène jednat. Matce pøedá informace o možnosti podání vyluèovací žaloby a osloví exekutora s žádostí o umožnìní splátkového kalendáøe.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou obèané Karviné a okolních obcí využít v sídle
Obèanské poradny Karviná na ulici Fryštátská 168, a to v úterý a ètvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 a ve støedu od 8:00 do 12:00.
Pondìlí a pátek jsou dny vyhrazené pro objednané uživatele. Poradnu lze
navštívit osobnì, popøípadì se na nás obrátit dopisem, e-mailem na
obcan.ka@slezskadiakonie.cz nebo telefonicky na èísle 596 323 031.
Bc. Lenka Sklenaøíková, DiS., vedoucí Obèanské poradny Karviná

Èlánek o nových poznatcích odborníkù, jež údajnì prokázali, že
opalování v soláriích neškodí lidskému zdraví, který jsme zveøejnili v
minulém èísle DLN, vyvolal níže otištìnou reakci. Opìt pøipomínáme, že
redakce zaujímá k prezentovaným názorùm neutrální postoj.
V prosincových Dolnolutyòských novinách byl otištìn èlánek majitele sítì
solárních studií Shark Martina Šebery, který sdìluje obèanùm Dolní Lutynì,
že solária jsou nejen zdravá, ale slunìní v soláriích je i prevencí proti rùzným
druhùm rakoviny.
Toto vyjádøení je v
pøíkrém rozporu s konstatováním Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), které bylo
zveøejnìno letos v èervenci v èasopise Lancet Oncology, kde se uvádí, že
solária zpùsobují rakovinu. Pravidelným opalováním na sluneèním lùžku se
zvyšuje u lidí pøed 30 rokem nebezpeèí melanomu (smrtící rakoviny kùže) o
75 procent. Nejrizikovìjší skupinou jsou dospívající a dìti.
K podobným názorùm jako odborníci Mezinárodní agentury pro výzkum
rakoviny došly v minulosti i jiné expertizy, které napøíklad upozornily na
spojitost mezi využíváním solárií a nárùstem poètu rakovinných nádorù oka.

Britský ústav pro výzkum rakoviny již na poèátku letošního roku upozornil,
že slunìní v soláriích zvyšuje u Britù poèet zhoubného melanomu kùže,
který poprvé pøekoná hranici 10 tisíc za rok. Z toho dùvodu stoupá v Británii
tlak na úøady, aby používání solárií regulovaly. Skotsko je již zakázalo
navštìvovat osobám mladším 18 let.
Podobnì mluví i èeští specialisté. "Opakované vysoké dávky UVA záøení,
které hlavnì vyzaøují solária, oslabují imunitu kùže a podílí se na vzniku
kožních nádorù," tvrdí
dermatoložka
Monika Arenbergerová, specialistka v oblasti prevence a léèby kožních
nádorù.
Nebezpeèí opalování v soláriu je také v tom, že následky, které na kùži
zanechává, se vidí bohužel pozdìji, a to už bývá pozdì.
Tímto èlánkem nechci vyvolat polemiku s majiteli solárních studií, nabízím
pouze pohled z trochu jiného úhlu. Rozhodnutí, zda solária navštìvovat èi ne,
je pouze na vás.
MUDr. Jana Gavlasová

Sol·ria jsou nebezpeËn·, tvrdÌ experti!
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SpoleËensk· kronika
Ti, které jsme milovali,
žijí stále v našich srdcích.
V lednu 2010 uplynulo
16 let, co nás opustil pan
Josef BURIAN
a v bøeznu uplyne 15 let,
co nás opustila paní
Ilona BURIANOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají syn Jiøí s rodinou, syn
Josef s rodinou a rodina
Trochtova.
V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.
Dne 8. ledna 2010 jsme si pøipomnìli
20. výroèí úmrtí pana
Bohumila ŠOSTOKA.
S úctou vzpomíná manželka Vlasta a syn Mirek
s rodinou.
Dne 15. ledna 2010 uplyne dlouhých
20 let od úmrtí mého manžela pana
Ladislava JELÍNKA.
Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene manželka
Hilda s dìtmi a pøíbuznými.
Prázdný je domov, smutno je v nìm,
cestièka k høbitovu zùstala jen.
Èas plyne dál, nevrátí, co vzal.
Jen bolestné vzpomínky nám zanechal.
Dne 17. ledna 2010 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí pana
Jana KURTI.
S láskou vzpomínají
manželka Eva s dcerami
Pet´ou a Karin.
Dne 20. prosince 2009 uplynulo již 5 let od
úmrtí našeho tatínka, dìdeèka a strýce pana
Oldøicha SEBERY.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají syn Lubomír
s rodinou.
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Ti, které jsme milovali,
žijí stále v našich srdcích

V˝roËÌ

Dne 19. ledna 2010
vzpomeneme 30. výroèí
úmrtí pana

V mìsíci prosinci oslavili 98., 97., 90.,
85., 80. a 75. narozeniny:

Ervína KANII,
který by se 13. února dožil krásných 88
let.
S velkou láskou a úctou vzpomíná a nikdy
nezapomene vnuèka Hanka s rodinou,
manželka Emilie a syn Vladislav s rodinou.
Podìkování
Dìkuji OÚ v Dolní Lutyni, panu starostovi za pøání a èlenkám SPOZu paní Annì
Bednáøové a Kvìtì Šmídové za milou
návštìvu u pøíležitosti mého životního
jubilea. Dìkuji za pøání, kytièku a malou
pozornost.
Albína Hanáková

KR¡TCE
Senioøi poøádají veèírek
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve všechny
milovníky dobré zábavy do sálu kulturního
domu na tradièní spoleèenský veèírek v pátek
5. února 2010 v 17 hodin. Hudba, program,
tombola a domácí kuchynì zajištìna.
Dìtský karneval
Osvìtová beseda zve všechny dìti a rodièe
na tradièní Rej masek, který se uskuteèní v
nedìli 7. února 2010 v 15.00 hodin v sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Program,
soutìže, tancování a obèerstvení zajištìno.
Vstupné - dìti s maskou 15 korun, dìti bez
masky 20 korun, rodièe 50 korun.
Pozvánka na školní ples
Matice školská ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
srdeènì zve na 7. reprezentaèní školní ples,
který se koná v sobotu 20. února 2009 od 19
hodin v Kulturním domì v Dolní Lutyni.
Výtìžek z plesu bude zcela využit na školní a
mimoškolní èinnost žákù. Již nyní si mùžete
zakoupit vstupenky po 60 korun a místenky pro jednu osobu za 100 korun v øeditelnì
školy èi prostøednictvím Vašich dìtí. Objednat
lze i na tel. èísle: 731153355 u pana J. Vilèka.
V cenì místenky je veèeøe. Dále je pøipraveno
pestré obèerstvení a bohatá tombola. Celý
veèer pro Vás bude hrát skupina Štístko.
Ples PZKO
MO PZKO v Dolní Lutyni zve všechny své
èleny a pøíznivce na tradièní Bál, který se
koná v sobotu 30. ledna v 19 hodin v sále KD
Dolní Lutynì. Hudba, obèerstvení a tombola
zajištìna.
(red)

Božena Nawratová, Marta Bednáøová,
Štìpánka Skøíšovská, Albína Hanáková,
Antonie Chroboková, Jaroslava Buryanová,
Zdeòka Staniová, Ilona Mazurková, Helena Kwiecinská, Jiøina Javorková, Jarmila
Ligocká, Pavel Herynek, Miroslav Koneèný.
Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme do
dalších let hlavnì hodnì zdraví, štìstí
a osobní pohodu.
Rozlouèili jsme se:
Otto Kubiena, Jiøí Svaèina, Marie
Widenková, Vanda Vajdová, Anna Mencnerová, Vìra Macurová.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast s úmrtím jejich nejbližších.

Boøe Narodzenie
Pasterka na Bo¿e Narodzenie w koœciele
dolnolutyñskim zgromadzi³a mnóstwo
ludzi w ka¿dym wieku - od maluchów po
ludzi starszych.
Parê minut przed pasterk¹ wnêtrze naszej
œwi¹tyni by³o ju¿ niemal¿e pe³ne. Msza œw.
rozpoczê³a siê punktualnie o godz. 22.00,
kiedy to koœció³ "ton¹³ " w pó³mroku - symbolizuj¹cy mrok grzechu. Kap³an z ministrantami w uroczystej procesji weszli g³ównym
wejœciem do koœcio³a. Zabrzmia³a kolêda
"Cicha noc ". Na twarzach ludzi widaæ by³o
ogromne wzruszenie. Zaraz po odœpiewaniu
"Gloria in excelsis Deo " w koœciele rozb³ys³y
wszystkie œwiat³a, symbolizuj¹c nadejœcie
nowego czasu rozœwietlonego mi³oœci¹
samego Boga.
Podczas mszy œw. odœpiewane zosta³y kolêdy
czeskie i polskie wychwalaj¹ce narodziny
Pana.
Pragnê podziêkowaæ za piêkne prze¿ycie
Pasterki w naszym koœciele. Serdeczne s³owa
podziêkowania nale¿¹ siê ks.proboszczowi za
wyg³oszone S³owo Bo¿e i wszystkim, którzy
przyczynili siê do piêknego wystroju naszego
koœcio³a, zadbali o choinki, kolorowe oœwietlenie oraz zbudowali przeœliczn¹ szopkê.
Pomys³odawcy stajenki w tym miejscu
nale¿¹ siê serdeczne gratulacje.
¯yczê Ksiêdzu Marianowi du¿o zdrowia i
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego przy pe³nieniu
misji duszpasterskiej w naszej parafii œw.Jana
Chrzciciela w Lutyni Dolnej.
(ms)
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SkonËila rekonstrukce kulturnÌho domu
Úvodem musím upøesnit, že rekonstrukce kulturního domu se netýkala celého objektu, ale vybraných prostor. Proè tomu tak
bylo, se pokusím vysvìtlit. Odpovídám tak tímto èlánkem na nìkteré dotazy obèanù.
Pøedstava generální rekonstrukce celé
budovy, na jejímž konci by vznikl architektonicky zcela nový objekt, byla zavržena už
v dobì, kdy bylo jasné, že taková realizace
by musela být provedena výluènì z penìz
obce a dosáhla by výše pøesahující 20 milionù korun. Žádné dotace na takovouto
globální rekonstrukci nebyly vyhlašovány.
Zbývalo jediné.
Rozdìlit rekonstrukèní práce do takových
dílèích projektù, které by umožnily žádat o
finanèní dotace, budou-li v èase dokonèení
projektù vyhlašovány. Podotýkám, že tyto
úvahy zaèaly probíhat od roku 2007.
Byly tedy vypracovány dva projekty. První
projekt zahrnoval rekonstrukci sálu vèetnì
pøilehlých vnitøních prostor a pøestavbu
svatební obøadní sínì na obecní knihovnu.
Druhý z projektù zahrnoval výmìnu oken,
zateplení fasády a støechy kulturního domu.
Když byly oba projekty dokonèeny až po
vystavení stavebního povolení, nezbylo než
èekat na vhodný dotaèní titul, aby se mohla
podat žádost o finanèní dotaci. Stalo se tak
pouze u prvního projektu.
Žádost byla podána v roce 2008. Pøes
znaèný pøevis žadatelù o dotaci, byla naše
obec zaøazena mezi ty, které získaly dotaci
z Evropské unie ve výši 92,5 procenta
uznatelných nákladù.
Po všech nesmírnì složitých administrativních krocích byly vybrané prostory kulturního domu urèené k rekonstrukci
pøedány dne 12. srpna 2009 stavební firmì.
Prùbìh stavebních prací jste mohli sledovat

projekt, ale vedení obce sledovalo, zda se
nenaskytne šance na získání dalších
dotaèních penìz na jeho realizaci. Pøíležitost se naskytla v srpnu loòského roku.
Okamžitì jsme podali žádost o dotaci
a vyvíjeli aktivitu pro její kladné vyøízení.
V této dobì (srpen 2009) už probíhala pøestavba vnitøních prostor kulturního domu.
Hledali jsme postupy, jak v detailech

obec dotaci získá.
Znamená to, že s èasovým posunem po
rekonstrukci interiéru by mohla následovat
i oprava pláštì budovy kulturního domu, tj.
výmìna oken, zateplení fasády a støechy.
Aèkoli se mùže zdát takovýto postup nelogický, je tøeba si uvìdomit, že musíme postupovat tak, jak dokážeme získávat finanèní
dotace.

i na stránkách našich novin. Dne 8. prosince
2009, po necelých ètyøech mìsících bylo
dílo hotovo.
Výsledek nebudu popisovat slovy. Nìco
prozradí fotografie, úplný dojem pak osobní návštìva.
Nesmíme však zapomínat, že projekty byly
vypracovány dva. Co se stalo s tím druhým?
Chvilku si "poležel v šuplíku" a èekal na
svou pøíležitost. Samozøejmì ne samotný

dodržet projekt rekonstrukce a souèasnì se
pøipravit na situaci, že dotaci na druhý projekt mùžeme získat v dobì, kdy interiéry
podle prvního projektu už budou rekonstruovány. Technicky se našlo øešení, jak
vše skloubit dohromady.
V dobì, kdy je psán tento èlánek, nepadlo
ještì definitivní slovo o kladném vyøízení
naší žádosti o dotaci na druhý projekt, ale
pevnì doufáme, že i v tomto pøípadì naše

Do žádné obce nikdy nikdo nepøijde sám od
sebe, aby jí nabídl peníze. Tìm se musí jít
naproti.
Vìøím, že má slova dojdou naplnìní a kulturní dùm se v prùbìhu tohoto roku bude
moci pochlubit nejen novou fasádou a interiéry, ale i znaèným poklesem spotøeby
energie na jeho provoz.
Bc. Jan Fismol,
místostarosta
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